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За оптималното решение чрез партньорство 
Доверие и откритост между партньорите са 
най-важните предпоставки за взаимен успех. 
Като водещ производител на иновативни 
технологии за котли, решихме в началото да 
разпространяваме своите продукти чрез 
специализирани фирми. Благодарение на 
тясното сътрудничество с вашата конкретна 
специализирана фирма, можете да постигнете 
оптимално решение за Вашите специални 
изисквания. 

Технически новаторски дух, който определя 
стандарти
Възползвайте се от опита и силата на 
иновациите: от основаването си през 1865 ние 
сме специализирани в изграждането на 
промишлени котли. Силата на иновациите, 
повишаване на качеството и ефективността са 
показателите на нашата продуктова гама и 
услуги. Ние се превърнахме в лидер на базата 
на тази висока степен на специализация.

Надеждна енергия за целия свят
Повече от 100 000 котелни инсталации в над 
140 страни, са ясно доказателство за високото 
качество и надеждността на нашите 
промишлени котли. Ние ще се радваме да ви 
предоставим при поискване информация на 
нашите многобройни референции. Ще намерите 
нашите системи на практика във всеки отрасъл 
на индустрията - хранително-вкусова, 
строителна, химическа, текстилни и хартиената 
промишленост. Глобални фирми като Coca Cola, 
BASF, Siemens, Ytong, Heineken, Nestle и Esso 
разчитат на нашите иновативни парни и 
водогрейни котли. 

Сертифицирани промишлени котли
Нашите модерни производствени мощности 
гарантират, че нашите системи имат качествено 
предимство, което се потвърждава и от 
официалните сертификати за качество на почти 
всички одобряващи органи и сертифициращи 
институти в света.

Опит и довериеВъведение

Bosch Industriekessel е известен производител от световен мащаб на котелни инсталации. 
За над 140 години ние развиваме иновациите в изграждането на промишлените котли.

Над 1500 системи с котли
за големи и индустриални обекти 
се произвеждат всяка година в нашите
високомодернизирани заводи  
в Гунценхаузен в Германия и в 
Бишофсхофен в Австрия.

средата на 2012, системите се продаваха и разпространяваха 
под името на марката LOOS, сега сме обединили нашите сили 
и продаваме нашите продукти под името на марката Bosch.

Тази брошура ви дава детайлен преглед на нашата гама 
продукти и услуги за водогрейни котли. В следващите 
страници ние сме се опитали да отразим основната идея, 
която е изключително важна за нас в Bosch Industriekessel: 
перфектното задоволяване на Вашите индивидуални 
желания. 

Bosch Industriekessel ви предлага системи с 
пламъчнотръбни котли за всички приложения. 
Нашите котли се използват не само в 
индустриалните обекти, но също са за малки и 
средни фирми, в топлофикациите и жилищни 
сгради.

Днес сме част от световната Bosch Group и 
експертния център на Bosch Thermotechnology за 
големи и индустриални котелни системи. До 
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Перфектно управление, по-нисък разход
Интелигентно управление и регулиращи системи 
предоставят допълнителни възможности за 
спестяване на енергия. Включването на нашия 
иновативен анализатор на вода не само предпазва 
системата от щети, причинени от недостатъчни 
параметри на водата, но също така постига 
допълнителни икономии на енергия в потреблението 
на гориво и прясна вода. Вентилаторите на горелката 
намаляват електрическата консумация на енергия 
изключително много по време на частично 
натоварване. Съвременни горивни уредби 
контролират нивата на кислород и въглероден оксид, 
така че да се постигне максимална ефективност на 
горивния процес.

Рентабилност
С нашите високо ефективни котелни системи и 
подходящи компоненти за котелното е възможно да 
се намали значително потреблението на енергия и 
емисиите. Чрез намаляване на текущите разходи 
новата котелна система обикновено се откупува в 
един много кратък период от време. Вие 
едновременно спестявате пари и пазите околната 
среда. Мислите ли вече за модернизиране или 
подмяна на котелната система? Ще се радваме да ви 
посъветваме и да ви помогнем!

Най-високо ниво на ефективност
Ние сме първите производители за оборудване на 
пламъчнотръбни-димогарни котли със заводски 
вграден топлообменник на димните газове. 
Топлината, която се съдържа в димните газове се 
оползотворява и ефективността нараства по този 
начин с до 7% в некондезационен режим и до 15% 
при кондензационен режим. Допълнителният 
енергиен потенциал може да се използва с нашите 
модулни проектирани компоненти за котелно. 
Нашата система за кондензат при високо налягане 
поддържа връщането на кондензат до такива 
налягания и температури, така, че да може да се 
подава обратно в котелния кръг без загуба на 
енергия. Свързаната с процеса загуба на топлина, 
която се съдържа например в парата, изпарената 
или обезсолена вода, може да бъде частично 
възстановена с помощта на подходящи решения, 
като нашия охладител на пара или нашия модул за 
разширение и регулация на топлина.

Най-ниски емисии
Нашите котелни инсталации са подходящи за течни 
и газообразни горива. Съвременни горивни 
уредби спазват без никакви проблеми насоките, по 
отношение на предотвратяването и намаляването 
на емисиите.

Идеална съгласуваност
Котелната система, съобразена с вашите 
изисквания, е основа, на която можете по 
устойчив начин да гарантирате 
конкурентоспособността на Вашата фирма. Ние 
Ви предлагаме модулни и универсални решения 
чрез нашата пълна програма за доставка на 
котли. Оразмеряването и комплектацията на 
системите се осъществяват по индивидуална 
спецификация на клиента с много различни 
опции и варианти. Високо качество на 
производството гарантира лесно и 
безпроблемно узаконяване.

Управление
Всички котелни инсталации могат да бъдат 
оборудвани с интуитивно управление със 
сензорен екран. Последователна логика, 
работещa с вградени защитни функции 
гарантира напълно автоматичен режим на 
работа на котелните системи. Ефективната Bus 
система осигурява интелигентна работата на 
отделните модули и дава възможност за лесно 
свързване към системи за управление на 
по-високо ниво.

Висока производителност на системата
Наред с иновативната технология на котелната 
инсталация, идеалната енергийна концепция 
често включва допълнителни важни компоненти 
като комбинирано производство на топлинна и 
ел. енергия, термопомпи или слънчеви 
инсталация. Като компания в Bosch Group 
имаме достъп до широка гама от допълнителни 
системни решения в термотехниката. Това ни 
дава възможност да се комбинират различни 
технологии, които да ви носят максимална 
полза. 

Околната среда и ефективността Качество 
Като отговорен и иновативен производител на котли, ние системно сме 
съсредоточени върху опазването на околната среда и спестяване на природните 
ресурси. Нашите надежни и ефективни системи поддържат ниски емисии на CO2 и 
допринасят за намаляване промените в климата.

Нашите котелни инсталации
напълно удовлетворяват вашите
изисквания. Това спестява, както
природните ресурси, така и
финансовите ви ресурси. 

Надеждност и дълъг живот са конкретните характеристики на Bosch котелни инсталации. 
Високото качество на нашите системи е гарантирано от най-модерните машини за 
производство, строг контрол на качеството и чрез непрекъснати подобрения и 
нововъведения..
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Доказана технология с висока степен на 
приспособимост
3-ходовата конструкция на UNIMAT е доказал 
стойността многократно на практика. 
Водогрейният котел UNIMAT UT-L е предлаган  
в различни типоразмери и може да бъде 
използван и в котелни системи от по няколко 
котли.

Водогрейният котел е СЕ сертифициран и е 
проектиран и снабден в съгласие с 
Европейската Директива за съдове работещи 
под налягане. Използван е в голям обсег на 
приложения в режим на ниски температури и 
налягания.

Оптимално използван за най-
разнообразните приложения
Водогрейният котел UT-L е използван особено в 
болници, офиси и жилищни сгради както и в 
различни отрасли на индустрията. Високото му 
ниво на приспособимост прави UT-L идеално 
подходящ за използване като резервен или 
пиков котел в ТЕЦ.

Обзор на предимствата:
▶  Ефективнa 3-ходовa конструкция
▶  Стандартно КПД без економайзер до 95% и до 105%  
 при топлообменник за кондензационен режим
▶  Ефективна топлоизолация
▶  Допуска се ниска температура на връщащата вода   
 (от 50 °С)
▶  Подходящ за всички горивни системи
▶  Ниско ниво на замърсяване благодарение на   
 използването на оптимално разработени горивни   
 системи и избор на най-добрата котелна и горивна   
 комбинации
▶  Лесни за поддръжка, благодарение на напълно   
 подвижната котелна предна врата
▶  Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си
▶  Без ограничение на минимално натоварване на   
 горелката за осигуряване на работа без образуване   
 на конденз
▶  Димоотводни тръби са без завихрители    
 (турбулатори)

UNIMAT  водогреен котел  UT-L

Водогрейният котел UNIMAT UT-L е идеалното решение за отоплителни системи като локален 
източник на отопление с разнообразен профил на приложение.

Технически характеристики на UNIMAT

Вид UT-L

Топлоносител Вода

Конструкция
3-ходова технология с 
пламъчнотръбна/димногарна тръба

Мощност в kW 650 до 19 200

Предпазно максимално 
налягане в bar До 16 bar

Максимална 
температура в °С

До 115 в Европа

Гориво Течно гориво (нафта), газ 
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Ниво на оборудване

Водогрейният котел UNIMAT UT-L е предлаган като 
напълно функционираща единица с допълнително 
оборудване*. Висококачественото оборудване 
включва котел, горелка, економайзер или 
кондензационен топлообменник, предпазна 

арматура. Предварително монтирани и 
маркирани, кабелните връзки улесняват 
свързването на ел. инсталацията между 
управляващото табло на котела и основното 
захранващо ел. табло.

1    Управление на котела CFB (алтернативно: 
управление на котела BCO в 
разпределителното табло)

2    Адаптор на подаващата линия, състоящ се от 
– ограничител на температурата 
– регулатор на контролер 
– ограничител на нивото 
– манометър 
– ограничител на налягането (макс.) 
– спирателен кран на тръбата за    
 стабилизиране на налягането

3   Напълно проходим предпазен клапан
4   Адаптор на връщащата линия състоящ се от: 

 – температурен датчик 
 – щутцен за включване към разширителния съд

5   Економайзер ECO
7   Горелка 
8   Газов тракт
9   Носеща конструкция

10   Топлинна изолация с обшивка
12   Отсекателен дренажен вентил (не е необходимо     
 техническо обслужване)
13   Клемна кутия
14    Отвор за наблюдение
15    Инжекторно устройство за разпределение на 

температурата
17    Отвор за инспекция на димоходните газове

3 4

8

5

177

1

9 10

1314

12

15

*нивото на оборудване е разнообразно и може да бъде свободно конфигурирано според изискванията на клиента

2

Предната врата на котела може да се отваря 
напълно, опционално надясно или наляво. По 
този начин е осъществен пълен достъп към 
всички секции на котела. Поддръжката, 
почистването и инспекцията са възможни без 
проблеми. Висококачествената топлинна 
изолация от минерална вата, използвана около 
цялото котелно тяло и специалният материал 
изолиращ топлина в предната врата позволяват 
да се намалят до минимум топлинните загуби. 
Котелът може да бъде снабден с интегриран 
економайзер или кондензиращ топлообменник 
по поръчка.

Конструкция

Вградената горивна камера, разположена в центъра на котела, 
завършваща с реверсивна камера на димните газове и 
обмивана от вода, направлява димните газове към 
пламъчните тръби на втори и трети ход. Както вторият, така и 
третият ход на пламъчните тръби са без завихрители 
(турбулатори), които биха препятствали потока. 
Функционалната кръгла конструкция на котела обезпечава 
оптимално аеродинамично съпротивление. Горивната камера, 
водният обем и лъчистите и конвекционни нагревни 
повърхности имат оптимални размери и идеално си 
съответстват.

Съпътстващи компоненти за котелното:

▶  Модул за омекотяване на вода WTM
▶  Економайзер ECO 1/7
▶  Економайзер ECO 6 за кондензационно използване
▶  Адаптор на подаващата/връщащата линия SR/RP
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Конструкция, тествана във времето
Доказаният UNIMAT 3-ходов котел е бил 
използван десетилетия – с изумителен успех. 
UT-M е предлаган в различни типоразмери и 
също може да бъде използван в система от 
котли. Той е СЕ сертифициран и е проектиран в 
съгласие с Европейската Директива за съдове 
под налягане.

Широк диапазон на приложение  
UT-M се използва ефективно в централните 
отоплителни системи за топлоснабдяване. Но 
този водогреен котел се използва също в 
търговски обекти и промишлени предприятия.

Обзор на предимствата:
▶  Ефективна 3-ходова конструкция
▶  Стандартен КПД без економайзер, до 95% и до  
 105% с кондензиращ топлообменник
▶  Ефективна топлоизолация
▶  Допуска се ниска температура на връщане от  
 50 °С
▶   Подходящ за всички горивни системи
▶   Горене с ограничено замърсяване благодарение 

на използването на високо разработени горивни 
системи и внимателно съчетание на най-добрата 
котелна и горивна комбинации

▶  Лесни за поддръжка, благодарение на напълно  
 отваряемата котелна предна врата
▶  Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си
▶   Без минимум на лимита на натоварване на   

 горелката
▶   Липсват турбулатори (завихрители) в   

 димогарните тръби
▶  Висока допустима разлика между подаващата и 

връщащата линия (до 50 К) 

UNIMAT водогреен котел UT-M

Водогрейният котел UNIMAT UT-M е по-нататъшно подобрение на успешната UT котелна 
конструкция. Използван, когато са нужни средни до високи температури (до 190 °С).

Технически характеристики на UNIMAT

Вид UT-M

Топлоносител
Вода

Конструкция 3-ходова технология с  
пламъчнотръбна/димогарна тръба

Мощност в kW 750 до 19 200

Предпазно максимално 
налягане в bar

До 16

Максимална температура в °С До 190

Гориво Течно гориво (нафта), газ 



12 | Ефективна технология за големи обекти Ефективна технология за големи обекти | 13

Ниво на оборудване

Водогрейният котел UNIMAT UT-М е предлаган 
като напълно функционираща единица с 
допълнително оборудване*. Висококачественото 
оборудване включва котел, горелка, 
економайзер или кондензационен 

топлообменник, предпазна арматура. Предварително 
монтирани и маркирани, кабелните връзки улесняват 
свързването на ел. инсталацията между 
управляващото табло на котела и основното 
захранващо ел. табло.

1 14 23 4 5

7 8 9

16

10 12

1513

17

1    Управление на котела CFB (алтернативно: 
управление на котела BCO в 
разпределителното табло)

2    Адаптор на подаващата линия, състоящ се от: 
– ограничител на температурата 
– регулатор на контролер 
– ограничител на нивото 
– манометър 
– ограничител на налягането (макс.) 
– спирателен кран на тръбата за    
 стабилизиране на налягането

3   Напълно проходим предпазен клапан
4    Адаптор на връщащата линия състоящ се от: 

– температурен датчик 
– щутцен за включване към разширителния съд

5   Економайзер ECO
7   Горелка 
8   Газов тракт
9   Носеща конструкция

10   Топлинна изолация с обшивка
12   Отсекателен дренажен вентил (не е необходимо   
 техническо обслужване)
13   Клемна кутия
14    Отвор за наблюдение
15    Инжекторно устройство за разпределение на 

температурата
16    Отвор за инспекция по водната част
17    Отвор за инспекция на димоходните газове

*нивото на оборудване е разнообразно и може да бъде свободно конфигурирано според изискванията на клиента

Конструкция

Вградената горивна камера, разположена в центъра на 
котела, завършваща с реверсивна камера на димните 
газове и обмивана от вода, направлява димните газове  
към пламъчните тръби на втори и трети ход. Както вторият, 
така и третият ход на пламъчните тръби са без завихрители 
(турбулатори), които биха препятствали потока. 
Функционалната кръгла конструкция на котела 
обезпечавано оптимално аеродинамично съпротивление. 
Горивната камера, водният обем и лъчистите и 
конвекционни нагревни повърхности имат оптимални 
размери и идеално си съответстват.

Предната врата на котела може да се отваря напълно, 
опционално надясно или наляво. По този начин е 
осъществен пълен достъп към всички секции на котела. 
Поддръжката, почистването и инспекцията са възможни без 
проблеми. Висококачествената топлинна изолация от 
минерална вата, използвана около цялото котелно тяло и 
специалният материал изолиращ топлина в предната врата 
позволяват да се намалят до минимум топлинните загуби. 
Котелът може да бъде снабден с интегриран економайзер 
или кондензиращ топлообменник по поръчка.

Сертификацията във връзка с Европейската Директива за 
съдове под налягане подсигурява висока работа и 
безопасно ниво на температура до максимума от 190 °С.

Съпътстващи компоненти за котелното:

▶  Модул за омекотяване на вода WTM
▶  Економайзер ECO 1/7
▶  Економайзер ECO 6 за кондензационно  
 използване
▶   Адаптор на подаващата/връщащата 

линия SR/RP
▶  Устройство за повишаване на   
 температурата на връщащата линия RTS
▶  Модул за регулиране на газа GRM
▶  Модул за снабдяване с течно гориво  
 OCM
▶  Модул за снабдяването OSM
▶  Контрол на системата SCO



14 | Ефективна технология за големи обекти Ефективна технология за големи обекти | 15

Многостранно приложение
Важни области за използвне са локалното 
и централното топлоснабдяване, както и 
за технологични нужди във всички 
сектори на преработвателната индустрия. 
Котелът UT-H може да се използва като 
основен, пиков или резервен в ТЕЦ.

Ефикасна технология
Водогрейният котел UNIMAT UT-H е пламъчнотръбен котел с 
една горивна камера, 3-ходово изпълнение. Димните газове 
минават вътре в горивната камера и по пламъчните тръби, 
които външно се обмиват от котелната вода. Реверсивната 
камера и пламъчните тръби от втория и третия ход са 
разположени в цилиндричното тяло на котела, така че да 
осигурят оптимално протичане. Котелът може да бъде 
снабден с топлообменник на изгорелите газове за 
допълнителна рекуперация на топлина.

Обзор на привилегиите: 
▶  Интуитивно котелно управление SPC с помощта на   
 сензорен дисплей
▶  Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата   
 технология, интегриран економайзер и ефективни   
 материали за топлинна изолация
▶  До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до   
 105% с кондензационен топлообменник
▶  Подходящ за всички горивни системи
▶   Горене с ограничено замърсяване благодарение на   

 използването на високо разработени горивни   
 системи и внимателно съчетание на най-добрата   
 котелна и горивна комбинации

▶  Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната   
 на димните газове, както и от страната на водата

▶   Здрав, сигурен и ненадминат в   
 трайността си

▶   Одобрение във връзка с     
 Европейската Директива за съдове   
 под налягане

▶   Високодопустима разлика на   
 температурата до 40 К между   
 подаващата и връщащата линия

UNIMAT водогреен котел UT-H

Водогрейният котел UNIMAT UT-H се използва в случай, когато се изисква 
високо налягане и високи температури и за централно отопление или за 
технологични нужди (до 240 °С)

Технически характеристики на UNIMAT

Вид UT-H

Топлоносител Вода

Конструкция 3-ходова пламъчнотръбна технология

Мощност в kW 820 до 18 300

Предпазно максимално налягане в bar До 30

Максимална температура в °С До 240

Гориво Течно гориво (нафта), газ 
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Конструкция

Вече много десетилетия нашият патент за триходова 
конструкция се явява основа на големия успех на 
котлите от тази серия. Горивната камера (първи ход) с 
вградената реверсивна камера за обратен ход и двата 
снопа димогарени тръби (втори и трети ход) са 
оптимално разположени в тялото на котела. 
Благодарение на странично разположената горивна 
камера, както и на хоризонталното обръщане на димните 
газове в задната реверсивна камера и вертикалното 
обръщане в предната реверсивна камера са 
предпоставка за постигане на минимално възможни 
размери на лъчистите и конвенционални нагревни 
повърхности, разположени във водното пространство. 

Съпътстваши компоненти за котелното:

▶  Модул за омекотяване на вода WTM
▶  Економайзер ECO 1/7
▶   Економайзер ECO 6 за кондензационно   

 използване
▶  Адаптор на подаващата/връщащата линия SR/RP
▶  Устройство за повишаване на температурата  
 на връщащата линия RTS
▶  Модул за регулиране на газа GRM
▶  Модул за снабдяване с течно гориво OCM
▶  Модул за снабдяването OSM
▶  Контрол на системата SCO 

Ниво на оборудване

Водогрейният котел UNIMAT UT-H е предлаган 
като напълно функционираща единица с 
допълнително оборудване*. 
Висококачественото оборудване включва 
котелно, горелка, економайзер или 
кондензационен топлообменник, предпазна 

арматура. Предварително монтирани и 
маркирани, кабелните връзки улесняват 
свързването на ел. инсталацията между 
управляващото табло на котела и основното 
захранващо ел. табло. 

1    Управление на котела CFB (алтернативно: 
управление на котела BCO в 
разпределителното табло)

2   Адаптор на подаващата линия, състоящ се от: 
 – ограничител на температурата 
 – регулатор на контролер 
 – ограничител на нивото 
 – манометър 
 – ограничител на налягането (макс.) 
 – спирателен кран на тръбата за    
  стабилизиране на налягането
3   Напълно проходим предпазен клапан
4    Напълно проходим предпазен клапан

5   Економайзер ECO
6   Хранилище
7   Горелка 
8   Газов тракт
9   Носеща конструкция

10   Топлинна изолация с обшивка
12   Отсекателен дренажен вентил (не е необходимо   
 техническо обслужване)
13   Клемна кутия
14    Отвор за наблюдение
15   Инжекторно устройство за разпределение на   
 температурата
16   Отвор за инспекция по водната част
17   Отвор за инспекция на димоходните газове

*нивото на оборудване е разнообразно и може да бъде свободно конфигурирано според изискванията на клиента 

1

14
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7 8 9

16
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Доказан през много десетилетия
Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ е 
пламъчнотръбен котел в 3-ходовата технология 
с две напълно отделни горивни камери и 
димоотводни ходове. Този котел с 2 горивни 
камери се използва десетилетия. Възможна е 
експлоатацията на котела и само с едната 
горивна камера. За допълнителна утилизация 
на топлина е възможна комплектация с 
економайзер на изгорелите газове.

Обзор на привилегиите:
▶  Интуитивно котелно управление SPC с помощта на   
 сензорен дисплей
▶  Високо ниво на КПД, дължащо се на 3-ходовата   
 технология, интегриран економайзер и ефективни   
 материали за топлинна изолация
▶   До 93% КПД без, до 96% КПД с економайзер и до 

105% с кондензационен топлообменник
▶   Подходящ за всички горивни системи
▶   Горене с ограничено замърсяване благодарение на   

 използването на високо разработени горивни   
 системи и внимателно съчетание на най-добрата   
 котелна и горивна комбинации

▶   Лесен за поддръжка – удобно достъпен от страната   
 на димните газове, както и от страната на водата

▶  Здрав, сигурен и ненадминат в трайността си
▶   Одобрение във връзка с  Европейската Директива   

 за съдове под налягане
▶   Високодопустима разлика на температурата до 40 К  

 между подаващата и връщащата линия

UNIMAT водогреен котел UT-HZ

Водогрейният котел UNIMAT UT-HZ се използва, когато е необходимо осигуряването 
на големи количества топлина.. Най-важните зони на използване са 
централизираното топлоснабдяване за производствени нужди.

Технически характеристики на UNIMAT

Вид UT-HZ

Топлоносител Вода

Конструкция
3-ходова технология 
с две горивни 
камери

Мощност в kW 13 000 до 38 000

Предпазно максимално 
налягане в bar

До 30

Максимална 
температура в °С

До 240

Гориво
Течно гориво 
(нафта), газ 
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Ниво на оборудване

Водогрейният котел UNIMAT UT-H е предлаган 
като напълно функционираща единица с 
допълнително оборудване*. 
Висококачественото оборудване включва 

котелно, горелка, економайзер или кондензационен 
топлообменник, предпазната арматура. 
Предварително монтирани и маркирани, кабелните 
връзки улесняват свързването на ел. инсталацията 
между управляващото табло на котела и основното 
захранващо ел. табло.

Конструкция

Възможността за експлоатация на котела с две горивни 
камери в паралел или само с една работеща камера е 
осигурена не само, поради стабилното разделяне от 
страната на димните (изгорените) газове. Решаващо 
значение за стабилна продължителна експлоатация имат 
особените конструктивни размери, които неутрализират 
напрежението в режим на работа само с една горивна 
камера. Горивните камери са монтирани в ниската част на 
котелното тяло и са надеждно закрепени по периметъра. 
Задната, обмита от водата, реверсивна камера на димните 
газове е разделена със стабилизираща тръбна решетка и е 
закрепена на задното дъно на котела. Компенсацията на 
вътрешно напрежение се осъществява за сметка на 
релефната конструкция на горивната камера, а също и за 
сметка на надеждното закрепване на реверсивната 
връщаща камера към дъното на котела.

Възможната неограничена работа с една горивна камера 
осигурява голяма степен на гъвкавост при работа на 
котела с ниско натоварване. В този случай, диапазонът на 
регулиране на мощността на котелната система се 
удвоява, което позволява намаляването на ненужните 
загуби на енергия.

1
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1    Управление на котела CFB (алтернативно: 
управление на котела BCO в 
разпределителното табло)

2    Адаптор на подаващата линия, състоящ се от: 
– ограничител на температурата 
– регулатор на контролер 
– ограничител на нивото 
– манометър 
– ограничител на налягането (макс.) 
– спирателен кран на тръбата за    
 стабилизиране на налягането

3   Напълно проходим предпазен клапан
4    Адаптор на връщащата линия състоящ се от: 

- температурен датчик 
- щутцен за включване към разширителния съд

5   Економайзер ECO
6   Хранилище
7   Горелка 
8   Газов тракт
9   Носеща конструкция

10   Топлинна изолация с обшивка
11   Профили на водната циркулация
12   Отсекателен дренажен вентил (не е необходимо   
 техническо обслужване)
13   Клемна кутия
14    Отвор за наблюдение
15    Инжекторно устройство за разпределение на   

 температурата
16   Отвор за инспекция по водната част
17   Отвор за инспекция на димоходните газове

*нивото на оборудване е разнообразно и може да бъде свободно конфигурирано според изискванията на клиента 

Съпътстващи компоненти за котелното:

▶  Модул за омекотяване на вода WTM
▶  Економайзер ECO 1/7
▶   Економайзер ECO 6 за кондензационно   

 използване
▶  Адаптор на подаващата/връщащата линия SR/RP
▶ Устройство за повишаване на    
 температурата на връщащата линия RTS
▶  Модул за регулиране на газа GRM
▶  Модул за снабдяване с течно гориво OCM
▶  Модул за снабдяването OSM
▶  Контрол на системата SCO 
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Техническа помощ при монтаж
▶  Шеф-монтаж и контрол на монтажните  
 работи (когато монтажът се извършва от  
 външни инсталаторски форми) за спазване  
 инструкциите за монтаж на завода-  
 производител
▶  Контрол на правилното сглобяване на  
 оборудването в случаите, когато това е  
 необходимо (при доставки в разглобен вид)
▶  Подготовки на заключения (доклади)  
 относно съответствието на монтажи с  
 изискванията на завода-производител
 Техническа помощ при пуск и сервиз
▶  Контрол при първоначален пуск, при  
 пусково-наладъчни работи и 72-часови  
 проби, при настройка на режима на работа  
 на системите
▶  Централизирано гаранционно поддържане в  
 рамките на 24 месеца от датата на пуск в  
 експлоатация
▶  Извънгаранционен сервиз при сключване  
 на сервизни договори след изтичане на  
 гаранционния период
▶  24-часово приемане на сигнали за аварии и  
 приемане на поръчки за сервиз и   
 обслужване, както и бързи консултации на  
 телефоните на фирмата
▶  Осигурени на склад най-необходимите  
 резервни части, бърза доставка на   
 резервни части, които не са налични на  
 склад

Техническа помощ при проектиране
▶  Анализ на топлотехническата схема и избора  
 на оборудване, съответстващ на топлинните   
 разчети, на правилното разпределение на   
 топлинното натоварване и правилни схеми   
 за конкретни условия на експлоатация
▶  Анализ на избора ни допълнителни модули,   
 на тръбопроводи (топлопроводи,    
 паропроводи) и правилен избор на    
 предпазна арматура
▶  Анализ на схемите за управление и КИПиА   
 на избраните топлотехнически и    
 хидравлични схеми
▶  Анализ на правилния избор на димоходи и   
 комини, осигуряващи тяга
▶  Анализ на решенията по част ОВ за    
 котелната централа – работна температура и  
 необходимо количество въздух
▶  Анализ на решенията на част ВиК –    
 осигуряване на необходимите количества   
 вода с определено ниво на качество, както и  
 осигуряване на пропускателната способност  
 на канализацията
▶  Анализ на решенията по част Ел.

Преимущества на 
промишления сервиз Bosch

Имате ли нужда от сервизиране, в случай на авария, на бърза и надеждна помощ, защото 
повредите означават високи разноски? Имате ли нужда от подкрепа в модернизирането 
на вашата настояща система? С Bosch Industriekessel и нашето първокласно обслужване 
винаги тези проблеми се решават бързо и правилно.


